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In de „Entomologische Zeitschrift", Central Organ des

Int. Ent. Vereins, No. io van 8 Juni 1906, beschrijft de heer

Fruhstorfer van bovengenoemden vlinder het ç^, waarvan

slechts 2 exemplaren bekend zijn van Zuid- Oost-Celebes.

Zie ook Seitz Fauna Indo-Australica Papilionidae, pag. 60.

Eenigen tijd geleden ontving ik van mijn verzamelaar

uit Noord-Celebes een groote zending vlinders, waarbij zich

een 4-tal (^S bevonden, die geheel met de beschrijving

en afbeelding van Fruiistorfer overeenkomen, met dit

verschil echter, dat de witte vlek op den thorax niet voor-

komt, hetgeen niet als een specifiek verschil mag worden

aangemerkt.

Behalve genoemde 4 S(S, was ik zoo gelukkig, ook 2 '^2-

te ontvangen, welke tot heden onbekend zijn gebleven.

Zooals de heer Fruhstorfer terecht veronderstelt, ver-

schilt het $ sterk van het (^ en is de soort dus sexueel-

dimorph. Het $ is iets grooter dan het (j* en komt in grootte

overeen met de bekende Papilio memnon L. De kleur is

bruin-wit, waarin de aderen sprekend zwart uitkomen. In de

groote cel der bovenvleugels staat aan het einde een bruin-

zwarte vlek, die naar beneden spits toeloopt en een streep

vormt, die bijna den wortel raakt
; aan beide zijden hiervan

loopt nog een bruinzwarte streep, welke strepen met de

middelste bij den wortel te samen komen.

Langs den buitenrand der bovenvleugels loopt een bruin-

grijze schaduwlijn, van waaruit tusschen de aderen in de
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richting van den wortel pijlvormige bruin-grijze strepen loopen,

die echter de onderste ader van de groote cel niet raken.

De ondervleugels zijn vanaf den wortel voor de helft wit,

daarna bruin-grijs bestoven ; waar het wit eindigt, ongeveer

op de helft van de vleugel, staan, in een boogrij geplaatst,

6 pijlvormige zwartbruine vlekken, waarvan de punten wijzen

in de richting van den wortel.

De buitenrand der ondervleugels is, evenals bij het (^,

gekarteld met witte en bruinzwarte insnijdingen.

In den staarthoek staat een ovale bruinzwarte vlek, van

boven en beneden begrensd door geelwitte vlekken, bij het

c? alleen door witte vlekken. In de middencel staan 3 bruin-

grijze streepjes, waarvan er één ontspringt in den wortel.

Het achterlijf is geelachtig wit, van boven voorzien van een

breede, zwarte streep, en opzij van 3 gebroken lengtestrepen,

waarvan in de middelste een rij van witte puntjes.

De thorax is bruingrijs, waarover een zwarte streep, terwijl

tusschen kop en thorax 6 witte haarbosjes geplaatst zijn.

De palpen zijn wit, de oogen bruinzwart.

Overeenkomstige kenmerken met het (5* zijn witte palpen,

bruinzwarte oogen, de 6 witte haarbosjes achter den kop,

alsmede de witte vlekken langs den buitenrand der gekartelde

ondervleugels.

Nog zij vermeld, dat het dier veel overeenkomst vertoont

met Hestia blanchardi Marsh. Ç eveneens van Celebes.

Vindplaats is Bolaäng Mongondou, Noord-Celebes.

In mijne collectie berusten 2 exemplaren.

PLAATVERKLARING.

PI. 14. Papilio jordani FRÜHST. J en $,
natuurlijke grootte.

Tilburg, Januari 1920.


